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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับ
เทคนิค TGT เรื่อง คายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคายืมภาษา
บาลี – สันสกฤตในภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและ
พั ฒ นา (Research and Development) กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6/1 โรงเรี ย น
ศรี กระนวนวิทยาคม อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามั ธยมศึกษาขอนแก่น
จานวน 40 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่องคายืมภาษาบาลี – สันสกฤตในภาษาไทย จานวน 5 แผน
2) แบบทดสอบออนไลน์ เรื่ องค ายื ม ภาษาบาลี - สั น สกฤตในภาษาไทย แบบปรนั ย จ านวน 30 ข้ อ และ
3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค
TGT เรื่อง คายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 20 ข้อ
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ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค
TGT เรื่อง คายืมภาษาบาลี - สั นสกฤตในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิ ทธิภ าพ
เท่ากับ 85.67/81.42 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคายืมภาษาบาลี – สันสกฤตใน
ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คายืมภาษา
บาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์, แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT, คายืมภาษาบาลี – สันสกฤตใน
ภาษาไทย
ABSTRACT
The objectives of this research were 1 ) to develop online learning management by
using tasks with TGT Technique on Pali-Sanskrit loan words in Thai language for Grade 6
students according to the criteria of 8 0 / 8 0 ; 2 ) to compare of learning skills of Grade 6
students on Pali-Sanskrit loan words in Thai language before and after learning activities; and
3) to study satisfaction of Grade 6 students towards online learning management using tasks
with TGT Technique. The study was conducted with Research and Development. The
sample consisted of 40 Grade 6/1 students of Srikranuanwittayakom School, Kranuan District,
Khon Kaen Province, affiliated with Secondary Educational Service Area Office 25. Research
instruments were composed of: 1) 5 Lesson plans with TGT Technique on Pali-Sanskrit loan
words in Thai language; 2) A 30-item test on Pali-Sanskrit loan words in Thai language, in
multiple-choice; and 3) A 20-item questionnaire on satisfaction of Grade 6 students towards
learning activities with TGT Technique.
The findings indicated that 1) the development of online learning management using
tasks with TGT Technique on Pali-Sanskrit loan words in Thai language gained effectiveness
as 85.67/81.42, which meets the criteria defined. 2) Learning achievement on Pali-Sanskrit
loan words in Thai language for Grade 6 after the lessons was higher with statistical
significance at a level of .05. 3) The satisfaction of Grade 12 students towards the
development of online learning management using tasks with TGT Technique on PaliSanskrit loan words in Thai language was at the highest level.
Keywords: Online Learning Management, Tasks with TGT Technique, Pali-Sanskrit Loan
Words in Thai Language
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บทนํา
ภาษาไทยเปนเอกลั กษณของชาติเปนสมบัติท างวัฒ นธรรมอันกอใหเกิดความเป็น เอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และติดตอสื่อสาร
เพื่อสร้างความเขาใจและความสัมพันธที่ดีต่อกัน ทาใหสามารถประกอบกิจธุระการงานและดารงชีวิตร่วมกันใน
สังคมประชาธิป ไตยไดอย่างสันติสุข ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหนาทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี ตลอดจนนาไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เปนสมบัติล้าคาควรแกการเรียน
รู อนุรักษ และสืบสานใหคงอยู่คูชาติไทยตลอดไป (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551)
ภาษาไทยในสมัยอยุธยาย่อมไม่เหมือน ภาษาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ แต่ก็ใช่ว่าจะแตกต่างกันไปเสีย
ทั้ งหมด ความเปลี่ ย นแปลงทางภาษาจะค่ อย ๆ เกิ ดขึ้น และด าเนิ นไป ไม่ มี ใครบอกล่ วงหน้ าได้ ว่าอะไรจะ
เปลี่ยนแปลงไป จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือจะเปลี่ยนเมื่อใด ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาษานอกจากจะ
เกิดจากปัจจัยภายในตัวภาษาแล้วยังอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกภาษา คือ อิทธิพลของภาษาอื่นอีกด้วย ภาษา
อาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในด้านการออกเสียง ระบบเสียง ความหมายของคา และหน้าที่ของคาในบริบทต่าง ๆ
(กาญจนา นาคสกุล, 2554) หากจะลองเปิดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานดูแล้วจะเห็นว่ามีคาที่นามาจาก
ภาษาบาลีสันสกฤตอยู่ในเล่ม จะเห็นว่าคาบาลีสันสกฤตได้เข้ามามีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับภาษาไทย
ตลอดมาและคนไทยก็น ามาใช้เป็ นภาษาพูดเขียนกันทุกวันเป็ นปกติ การศึกษาหลั กการสั งเกตคาบาลี และ
สันสกฤตจะทาให้เราทราบความหมายเดิมของคานั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวรรณคดีหรือในแง่ของ
การวิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงของคา (จานงค์ ทองประเสริฐ, 2520)
ชั ยวั ฒ น์ สุ ท ธิรั ตน์ (2561) ได้ กล่ าวไว้ว่าการจัดการเรียนรู้โดยวิธี ส อนแบบกลุ่ มร่ว มมื อ TGT เป็ น
การจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่ งที่น่าจะน ามาใช้เพื่อการพัฒ นาในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้รูปแบบนี้จะสนองความต้องการความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างความสนใจให้ผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยให้
นักเรียนเข้าใจได้โดยง่ายและถูกต้อง ตรงตามจุดมุ่งหมาย ประหยัดเวลาได้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน รวมทั้งส่งเสริม
ความร่วมมือในการทางานกลุ่ม เป็นวิธีการพัฒนารูปแบบมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยกาหนดให้
ผู้เรียนที่มีความสามารถ แตกต่างกันทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม และใช้การแข่งขัน หรือการต่อสู้ทางวิชาการ โดย
ผู้เรียนที่มี ความสามารถทางวิชาการเท่าเทียมกัน เข้าแข่งขันกันตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อนาคะแนนของแต่ละคนที่
ได้ จากการแข่งขันในแต่ละกลุ่มมาเป็นคะแนนของกลุ่ม แต่ในเวลาเรียนจะต้องร่วมมือกัน
นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ กษางานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งของลลิ ต า อุ่ น ทอง (2550) เรื่ อ ง การเปรี ยบเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคาบาลีสันสกฤตที่ได้รับการสอน โดยใช้เกมกับการสอนแบบปกติสาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางกะปิสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคาบาลีสันสกฤต สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเชื่อมั่นได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ
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กลุ่มร่วมมือ TGT จะสามารถแก้ปัญหาของนักเรียนในการใช้คายืมภาษาบาลี -สันสกฤตได้ ทั้งนี้ผู้วิจัยยั งนาสื่อ
การเรียนรู้ประกอบการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสื่อการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่จาเป็นในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
อย่างมาก ซึ่งจะทาให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น เสริมทักษะทบทวนความเข้าใจให้กับนักเรียน และทาให้
การจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น โดยสื่อการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้นามาบูรณาการการเรียนการสอน
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT ในการพัฒนาทักษะของนักเรียน คือ ชุดแบบฝึกทักษะ
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลทาให้ผู้วิจัยได้สรุปความสาคัญได้ว่า การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลหรือการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คายืมภาษาบาลี - สันสกฤต
ในภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กล่าวคือ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT เป็นวิธีการ
สอนที่มีขั้นตอนเป็นระบบชัดเจน เป็นการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเอง สนองความต้องการความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างความสนใจให้ผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียน
เข้าใจได้โดยง่าย สนุ กสนานและถูกต้อง ตรงตามจุดมุ่งหมาย ประหยัดเวลาได้ทั้งผู้เรียนและผู้ สอน รวมทั้ ง
ส่งเสริมความร่วมมือในการทางานกลุ่ม ทั้งนี้สื่อการเรียนรู้ที่จะช่วยให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทักษะมากที่สุด คือ
ชุดแบบฝึกทักษะ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่นักเรียนต้องลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนอยู่บ่อย ๆ สม่าเสมอ ช่วยให้นักเรียนได้
ทบทวนความรู้ความเข้าใจได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิ ทธิภาพและสามารถพัฒนาทักษะของ
นักเรียนได้จริง
จากปัญหาข้างต้นผู้วิจัยจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
นักเรียนกระตุ้นให้นักเรียนสนใจบทเรียน เข้าใจหลักการใช้คายืมภาษาบาลีสันสกฤตอย่างถูกต้องซึ่งจาเป็นต้อง
พัฒ นาการออกแบบการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้หรือเทคนิคการสอนมา
ประยุกต์ใช้ การจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบกลุ่มร่วมมือ TGT เป็นการจัดการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่น่าจะนามาใช้
เพื่ อการพั ฒ นาในการจั ดการเรี ยนรู้ภ าษาไทย เนื่ องจากการจัดการเรียนรู้รูปแบบนี้ จะสนองความต้ องการ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างความสนใจให้ผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้โดยง่ายและถูกต้อง ตรง
ตามจุดมุ่งหมาย ประหยัดเวลาได้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการทางานกลุ่ม เป็นวิธีการ
พัฒนารูปแบบมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยกาหนดให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ แตกต่างกันทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม และใช้การแข่งขัน หรือการต่อสู้ทางวิชาการ โดยผู้เรียนที่มี ความสามารถทางวิชาการเท่าเทียม
กัน เข้าแข่งขันกันตามกลุ่มต่าง ๆ เพื่อนาคะแนนของแต่ละคนที่ได้ จากการแข่งขันในแต่ละกลุ่มมาเป็นคะแนน
ของกลุ่ม แต่ในเวลาเรียนจะต้องร่วมมือกัน
ผู้วิจัยจึงตระหนักถึงความสาคัญของปัญหาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงมีความสนใจที่จะทาการวิจัย
การพั ฒ นาการจั ดการเรี ยนรู้ แบบออนไลน์ ด้วยแบบฝึ กทั กษะร่วมกับเทคนิ ค TGT เรื่อง ค ายืมภาษาบาลี สั น สกฤตในภาษาไทย ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 เพื่ อ เป็ น แนวทางส าหรั บ ครู ภ าษาไทยใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คายืม
ภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่องคายืมภาษาบาลี –
สันสกฤตในภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน
3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วย
แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย
สมมติฐานการวิจัย
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คายืม
ภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคายืมภาษาบาลี – สันสกฤตในภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
กรอบแนวคิดการวิจัย
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คายืมภาษา
บาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วย
แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ประสิทธิภาพ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3. ความพึงพอใจ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิท
ยาคม ปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 12 ห้อง นักเรียนจานวน 480 คน
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ปีการศึกษา
2564 จ านวน 1 ห้ อ ง นั ก เรี ย นจ านวน 40 คน ได้ ม าจากการสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบกลุ่ ม (Cluster Random
sampling)
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เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คายืมภาษา
บาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 5 แผน แผนละ 1 - 2 ชั่วโมง รวม
เวลาทั้งหมด 7 ชั่วโมง โดยการน าเนื้อหา คาศัพท์และหลักการสังเกตคาบาลี สันสกฤตมาบรรจุไว้ในเล่มแบบ
ฝึกทักษะ เนื้อหามีความเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัยชนิดตัวเลือก 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ รวม
คะแนน 30 คะแนน
3. แบบประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 1) ด้านบรรยากาศ จานวน 5 ข้อ 2) ด้า น
กิจกรรมการเรียน จานวน 7 ข้อ และ 3) ประโยชน์ที่ได้รับ จานวน 8 ข้อ แบบประเมินความพึงใจ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
วิธีรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 ปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในครั้งนี้ รวมไปถึงการกาหนดข้ อปฏิบัติร่วมกันระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยผ่านโปรแกรมออนไลน์
คือ โปรแกรม Zoom Meeting (ซูมมิทติ้ง)
ขั้นตอนที่ 2 นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียนรู้เรื่อง คายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย
แบบทดสอบปรนัย จานวน 30 ข้อ เพื่อที่จะได้ทราบพัฒนาการของนักเรียน โดยการใช้โปรแกรมออนไลน์ คือ
Google form (กูเกิ้ล ฟอร์ม) ในการทาแบบทดสอบ และส่งลิงค์ผ่าน Messenger Group (แมสเซนเจอร์กรุ๊ป)
ที่ได้สร้างขึ้นโดยมีนักเรียนจานวน 40 คน อยู่ในกลุ่มแชด
ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึก
ทั ก ษะร่ ว มกั บ การจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ TGT (Team – Games – Tournament) เรื่ อ งค ายื ม ภาษาบาลี –
สันสกฤตในภาษาไทย จานวน 5 แผน 7 ชั่วโมง ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (ซูมมิทติ้ง)
ขั้นตอนที่ 4 นักเรียนทาแบบทดสอบหลังการเรียนรู้เรื่อง คายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย
แบบทดสอบปรนัย จานวน 30 ข้อ โดยการใช้โปรแกรมออนไลน์ คือ Google form (กูเกิ้ล ฟอร์ม) ในการทา
แบบทดสอบ และส่งลิงค์ผ่าน Messenger Group (แมสเซนเจอร์กรุ๊ป) ที่ได้สร้างขึ้นโดยมีนักเรียนจานวน 40
คน อยู่ในกลุ่มแชด พร้อมนาข้อมูลมาประเมินค่าทางสถิติเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการเรียนรู้
ขั้น ตอนที่ 5 นั ก เรีย นท าแบบประเมิ นพึ งพอใจของนัก เรียนชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 6 ที่ มี ต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ TGT โดยการใช้โปรแกรมออนไลน์ คือ Google form
(กูเกิ้ล ฟอร์ม) ในการแบบประเมินพึงพอใจ และส่งลิงค์ผ่าน Messenger Group (แมสเซนเจอร์กรุ๊ป) พร้อม
นามาคานวณค่าทางสถิติ
ขั้นตอนที่ 6 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน และเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านระบบออนไลน์ต่อไป
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สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนาและหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู แบบออนไลนด้วยแบบฝกทักษะร่วมกับ เทคนิค
TGT เรื่อง คายืมภาษาบาลี – สันสกฤตในภาษาไทย ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 คะแนนที่ได้จากการทดสอบ
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.48 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 51.58 ของคะแนนเต็ม คะแนน
ที่ได้จากการทาแบบฝึกทักษะระหว่างเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.40 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
85.67 ของคะแนนเต็ม และคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ 24.43 จากคะแนนเต็ม
30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.42 ของคะแนนเต็ม แสดงว่ามีค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1) เท่ากับ 85.67
และ ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.42 ผลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องคายืมภาษาบาลี – สันสกฤตในภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การประเมิน
คะแนนเต็ม
S.D.
ร้อยละ
X
ระหว่างเรียน (E1)

60

51.40

1.79

85.67

หลังเรียน (E2)

30

24.43

1.48

81.42

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ (E1/E2) เท่ากับ 85.67/81.42
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งค ายื ม ภาษาบาลี – สั น สกฤตในภาษาไทย ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 15.48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
51.58 ของคะแนนเต็ม คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.42 ของคะแนน
เต็ม เมื่อนาค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบทักษะการใช้คายืมภาษาบาลี – สันสกฤตในภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏผลดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคายืมภาษาบาลี – สันสกฤตในภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน
คะแนน
ค่าเฉลี่ย
S.D.
df
t
Prob.
ทดสอบก่อนเรียน

15.48

1.43

ทดสอบหลังเรียน

24.43

1.48

39

48.15*

.00

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึก
ทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ TGT จากการนาแบบวัดความพึงพอใจไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
6 โดยการนาคะแนนที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พร้อมทั้งนาค่าเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบ
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ระดับความพึงพอใจกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ พบว่า โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57,
S.D = 2.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงลาดับ ระดับความ
พึงพอใจจากมาก ไปหาน้อยตามลาดับดังนี้ ด้านกิจกรรมการเรียน ( X = 4.58, S.D = 1.42) ด้านบรรยากาศ
( X = 4.57, S.D = 1.05) และประโยชน์ที่ได้รับ ( X = 4.56, S.D = 1.62) ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คายืมภาษา
บาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิค TGT เรื่อง คายืม
ภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คะแนนที่
ได้จากการทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.48 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 51.58 ของ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้จากการทาแบบฝึกทักษะระหว่างเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 51.40 จากคะแนนเต็ม 60
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.67 ของคะแนนเต็ม และคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยนเท่ากับ
24.43 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.42 ของคะแนนเต็ม แสดงว่ามีค่าประสิทธิภ าพของ
ผลลัพธ์ (E1) เท่ากับ 85.67 และ ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 81.42 ซึ่งมีประสิทธิภาพเปนไปตาม
เกณฑ 80/80 ทั้งนี้เพราะ แผนการจัดการเรียนรู้แบบออนไลนด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ
TGT เรื่ องค ายื ม ภาษาบาลี – สั น สกฤตในภาษาไทย ที่ ส ร้ างขึ้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ไปตามเกณฑ์ 80/80
แผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านกระบวนการสร้างเครื่องมืออย่างเป็นระบบ โดยผ่ านการศึกษาปัญ หาที่กลุ่ ม
ตัวอย่างจะต้องได้รับ การพัฒนา ซึ่งเป็นปัญหาที่พบจากการประเมินตามสภาพจริง แล้วจึงวิเคราะห์ปัญหาเพื่อ
นาไปสู่ การวางแผนแก้ไขปัญหา ด้วยการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
แก้ไขปัญหาและ เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน จากนั้นจึงวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม
รวมถึงศึกษาการจั ดทาแผนการจั ดการเรี ย นรู้ต ามขั้น ตอนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ มร่ว มมือ TGT ที่ ได้มี
ผู้ศึกษาวิจัยไว้ แล้วจึงนามาปรับใช้กับสภาพปัญหาและเนื้อหาที่ได้วิเคราะห์ไว้ข้างต้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังมี
การออกแบบการจัดกิจกรรมภายในแผนการจัดการเรียนรู้ การนาชุดแบบฝึกทักษะเรื่องการใช้คาภาษาบาลี สันสกฤตมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และได้ดาเนินการจัดการ
เรียนรู้ตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ จากนั้นผู้วิจัยจึงนาแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
ตรวจสอบคุณ ภาพของแผนการจัดการเรีย นรู้ แล้ วนามาแก้ไขปรับปรุงให้ ถูกต้อง เหมาะสม แล้ วจึงนาไป
ทดลองใช้ตามขั้นตอน เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ความเหมาะสมของเนื้อหา
ความเหมาะสมของ สื่อ กิจกรรม รวมทั้งการวัดและประเมินผล การทดสอบย่อย โดยใช้ขั้นตอนการจัดการ
เรียนรู้แบบ TGT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ ซึ่งการจัดกิจกรรมแบบ TGT เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือและมีลักษณะของกิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมมือกัน มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในการให้
นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดและจินตนาการของตนเอง และสมาชิกในกลุ่มสามารถระดมความคิดเพื่อร่วมกัน
วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

320

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2565

ทาผลงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ TGT นี้จะสนองความต้ องการความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้าง
ความสนใจให้ผู้เรียน อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้โดยง่ายและถูกต้อง ตรงตามจุดมุ่งหมาย ประหยัดเวลา
ได้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือในการทางานกลุ่ ม เป็นวิธีการพัฒนารูปแบบมาจากการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยกาหนดให้ผู้เรียนที่มีความสามารถ แตกต่างกันทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม และใช้
การแข่งขัน หรือการต่อสู้ทางวิชาการ โดยผู้เรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นลักษณะที่
สอดคล้องกับสภาพที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมถึงสื่อการเรียนรู้และการวัดประเมินผลด้วยแบบ
วัดทักษะที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนปรับปรุงให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนนาไปใช้จริง ทั้งนี้
ได้จัดการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกฝนทักษะการใช้คายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย ควบคู่กับการฝึกทักษะ
การทากิจกรรมกลุ่มที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งยังได้ร่วมกันฝึกฝนพัฒนาตนเอง
เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จของกลุ่ม ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการใช้คายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย
และเกิดทักษะที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับทองเทียม ศรีสร้างคอม (2554) ได้
วิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือรูปแบบการแข่งขันเป็นทีม TGT เรื่องมาตราตัวสะกด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือรูปแบบการแข่งขันเป็น
ที ม TGT เรื่ อ งมาตราตั ว สะกดกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทยชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
84.54/81.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ในขณะที่นิตินัย พีระวัธน์กุล (2555) ได้วิจัยเรื่องการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาค้นคว้า ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค
TGT กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย เรื่ อ งมาตราตั ว สะกดขั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 มี ป ระสิ ท ธิภ าพเท่ ากั บ
87.08/81.21 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และพรสวรรค์ ศิริกัญจนาภรณ์ เสาวภา สุขประเสริฐ และ
วิไลวรรณ ไปนา (2564) ได้ ศึ ก ษางานวิ จั ย เรื่ อ ง การพั ฒ นาบทเรีย นคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอนเพื่ อ ส่ งเสริ ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการอ่านของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คือ การอ่านอย่างใช้วิจารณญาณ นักเรียนต้องการพัฒนาสื่อสร้างเสริมการอ่าน
คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ พบว่า มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.17 ส่ วนค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ
16.38 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
51.58 คะแนนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.42 คะแนนการทดสอบทักษะการ
ใช้คายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้เพราะ จากการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมภายในแผนการจัดการเรียนรู้ การนาชุดแบบฝึกทักษะ
เรื่องการใช้ คาภาษาบาลี - สั น สกฤตมาประยุกต์ ใช้ในการจัดกิจกรรมประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ มี
คุณภาพ ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจต่อบทเรียนมากขึ้นและได้
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ดาเนินการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนที่วางไว้อย่างเป็นระบบ จึงทาให้ผลการพัฒนาทักษะการใช้คาภาษาบาลี
สันสกฤตของนักเรียนสูงขึ้น และอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจและสาเหตุที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน เพราะผู้วิจัยได้ จัดการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียน เพื่ อชี้แจงจุดประสงค์การเรียนรู้และทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการใช้คายืมภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดและ
จุ ดมุ่ งหมายของแต่ ละขั้นตอนของการจั ดการเรียนรู้แบบกลุ่ มร่วมมื อเทคนิ ค TGT ซึ่งท าให้ ผู้ เรียนได้ เรีย นรู้
กระบวนการกลุ่ ม ท าให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ ค วามเข้ า ใจ จากแผนการจั ด การเรีย นรู้ ที่ ผู้ วิ จั ย พั ฒ นาขึ้ น ได้ ผ่ า น
กระบวนการและขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยได้รับคาแนะนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขจาก
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ความเหมาะสมของ สื่อ กิจกรรม รวมทั้งการวัดและ
ประเมิ น ผล และแบบทดสอบเรื่ อ งค ายื มภาษาบาลี สั นสกฤตในภาษาไทยที่ ผู้ วิ จั ยออกแบบไว้ ได้ น าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหนังสือเรียนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยใช้ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
TGT ร่วมกับการใช้แบบฝึกทักษะ ซึ่งการจัดกิจกรรมแบบกลุ่มร่วมมือ TGT เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือและมีลักษณะของกิจกรรมที่ให้นักเรียนร่วมมือกัน มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในการ
ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดและจินตนาการของตนเอง และสมาชิกในกลุ่มสามารถระดมความคิดเพื่อ
ร่วมกันทาผลงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT นี้จะสนองความต้องการความแตกต่าง
ระหว่างบุ คคล สร้างความสนใจให้ ผู้ เรี ย น อี กทั้ งยั งช่ว ยให้ นั กเรียนเข้ าใจได้โดยง่ายและถูกต้ อง ตรงตาม
จุ ด มุ่ ง หมาย ประหยั ด เวลาได้ ทั้ ง ผู้ เรี ย นและผู้ ส อน รวมทั้ งส่ งเสริ ม ความร่ ว มมื อ ในการท างานกลุ่ ม ใน
กระบวนการกลุ่มมีการวางแผนเรียนรู้ร่วมกันช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนให้บรรลุเป้าหมายเป็นผล
ให้การเรียนรู้สูงขึ้น ทาให้ผู้เรียนเห็นความสาคัญและความจาเป็นที่จะต้องฝึกฝนทักษะการใช้คายื มภาษาบาลี –
สันสกฤตในภาษาไทย เพื่อตระหนักและเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ตรงความหมายและหลักการใช้ของภาษาไทยได้
อย่างถูกต้อง จึงทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคายืมภาษาบาลี – สันสกฤตในภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน ดังที่กล่าวมาข้างต้น และสอดคล้องกับผลการวิจัย สารสิน เล็กเจริญ (2554) ได้ศึกษา การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนสะกดคา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียน
แบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนสะกดคา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT สูงกว่าการสอน แบบปกติอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมถึงผลการวิจัยของอัมราภรณ์ จันทร์วิเศษ (2556) เรื่อง การพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ CIPPA ประกอบแบบฝึกทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ .01 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับพนมศักดิ์ มนูญปรัชญาภรณ์ (2557) ได้วิจัย
เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ
แต่งโคลงสี่สุภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกการแต่งโคลงสี่สุภาพสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่ างมี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 และสุ พั ตรา ไพบู ลย์วั ฒ นกิ จ (2561) ได้ วิจั ย เรื่อง การพั ฒ นา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสร้างคาในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกัน โดยใช้เทคนิ ค TGT ร่วมกับแบบฝึก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างคาในภาษาไทย ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันโดยใช้เทคนิค TGT ร่วมกับแบบฝึก สูงกว่า
ก่ อ นการจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 รวมถึ ง ผลการวิ จั ย ของมานพ ศรี เที ย ม
ศุภรดา สุขประเสริฐ และอมรา ศรีแก้ว (2563) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทย โดยใช้ กิ จ กรรมค่ ายวิ ช าการของนั ก เรีย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา โรงเรีย นบ้ านชั ย ภู มิ จั งหวั ด
กาแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยก่อนและหลังการใช้กิจกรรม
ค่ายวิชาการหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนั กเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.63)
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ แบบออนไลน์ด้วย
แบบฝึกทักษะร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ TGT พบว่า โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด
( X = 4.57, S.D = 2.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงลาดับ
ระดับความพึงพอใจจากมาก ไปหาน้อยตามลาดับดังนี้ ด้านกิจกรรมการเรียน ( X = 4.58, S.D = 1.42) ด้าน
บรรยากาศ ( X = 4.57, S.D = 1.05) และประโยชน์ ที่ ได้ รั บ ( X = 4.56, S.D = 1.62) ตามล าดั บ หาก
พิจารณาเป็นรายข้อ 3 ลาดับแรกพบว่า ความพึงพอใจค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 12 ส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกัน ( X = 4.80, S.D = 0.41) ข้อที่ 17 ทาให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น ( X = 4.78,
S.D = 0.42) และข้อที่ 1 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ( X = 4.75, S.D = 0.44) ทั้งนี้
เพราะ เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้เรื่องคายืมภาษาบาลี – สันสกฤตในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้แบบ TGT ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างกันในการ
ฝึกฝนทักษะ อีกทั้งการใช้เกมการแข่งขันที่สนุกสนานสนุกสนานผ่านระบบออนไลน์ แปลกใหม่ สร้างความสนใจให้
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี และเป็นเกมการแข่งขันที่สามารถดึงศักยภาพของผู้เรียนที่เกิดจากการฝึกฝนทักษะร่วมกัน
ภายในกลุ่ มร่ วมมื อ ท าให้ ผู้ เรี ยนเกิ ดความภาคภู มิ ใจว่าตนเองเป็ นส่ วนส าคั ญในความส าเร็จของกลุ่ ม ซึ่ งเป็ น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่ละคนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างเต็มที่ นาศักยภาพของ
ตนเองมาสร้างความสาเร็จของกลุ่ม ทาให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานอย่าง
สร้างสรรค์ รู้หน้าที่ของตน ฝึกความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน แต่ ละคนกล้าแสดง
ความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่ม และมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม จึงทาให้นักเรียน มีความกระตือรือร้นในการ
เรียน มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันมากขึ้น ทาให้นักเรียน
มีความคุ้น เคยกัน เข้าใจกันมากขึ้น และชอบในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจึงเกิดเจตคติที่ดีต่อการฝึกฝน
ทักษะและเกิดแรงจูงใจ ที่จะพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ จุไรภรณ์ จันทร์จิตตะการ (2562) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาไทยเพื่อสร้างเสริมการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูป แบบการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความคิดเห็นต่อ
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รูปแบบการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุ ณภาพของรูปแบบการเรียนการสอนอ่านรู้
เรื่องและสื่อสารได้สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และของนิพา
บุญกอง (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคาที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและ
สระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้โปรแกรม e-book ประกอบแบบฝึกทักษะ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมและรายข้อทุกข้ออยู่ในระดับมาก รวมถึง
ผลการวิจัยของสุนิสา เจริญยิ่ง (2553) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง
การสะกดคาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลปรากฏว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง การสะกดคาภาษาไทย โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก นอกจากนี้ผลการวิจัยของรดา วัฒนะนิรันดร์ (2558) ได้วิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนรู้
แบบ TGT โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน คาอักษรนาสาหรับชั้นประถมศึกษาปีที่
3 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาไทยด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1) การน ากิจ กรรมการเรีย นรู้ เรื่องคายืม ภาษาบาลี - สั นสกฤตในภาษาไทยของนั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้แบบ TGT ร่วมกับแบบฝึกทักษะไปใช้ ผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนในการใช้ให้
เข้าใจ รวมถึงวางแผน กาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการฝึกทักษะให้แน่นอน และให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง จึงจะทาให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการสังเกตและการใช้คายืม
ภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัด การเรียนรู้เรื่องคายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย
โดยจั ด การเรี ย นรู้ แ บบ TGT ร่ ว มกั บ แบบฝึ ก ทั ก ษะ เป็ นการจัดกิจกรรมกลุ่ มที่ ให้ ผู้ เรียนได้ แสดงความคิ ด
สร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น และมีความสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ครูต้องเปิดโอกาสให้
นักเรียนทากิจกรรมด้วยตนเอง ใช้ความคิดและความสามารถของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โดยมีครูต้อง
คอยติดตาม และกระตุ้นการทางานของนักเรียนพร้อมทั้งอานวยความสะดวก
3) การน ากิจ กรรมการเรีย นรู้ เรื่องคายืม ภาษาบาลี - สั นสกฤตในภาษาไทยของนั กเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ TGT ร่วมกับแบบฝึกทักษะไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการ
สอนครูควรจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนก่อน และควรให้นักเรียนได้ทราบผลคะแนนจากการทาแบบ
ฝึกทักษะและการแข่งขันในแต่ละครั้งเป็นระยะ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบพัฒนาการของตนเองและผลจากการมี
ส่วนร่วมกับกลุ่มของตนเอง
ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องคายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้แบบ TGT ร่วมกับแบบฝึกทักษะกับการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น BBL
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CIPPA MODEL CIRC 4MAT STAD รวมถึงไปน าไปใช้ ป ระกอบรูป แบบการจัด การเรียนรู้ห รือ เทคนิ คการ
จัดการเรียนรู้อื่นที่เหมาะสม
2) ควรมี ก ารสร้ า งแบบฝึ ก ทั ก ษะและสื่ อ ที่ ใช้ ป ระกอบเกมการแข่ ง ขั น ไปใช้ จั ด การเรี ย นรู้
ในเรื่องอื่น ๆ และทดลองใช้กับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ
3) ควรมีการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ หลังที่มีผลต่อการเรียนรู้เรื่องคายืมภาษาบาลี – สันสกฤตใน
ภาษาไทย โดยจัดการเรียนรู้แบบ TGT ร่วมกับแบบฝึกทักษะ เช่น ความเครียดจากการร่วมกิจกรรม
4) ควรมีการน าโปรแกรมออนไลน์แบบอื่น ๆ นอกจากโรแกรม Zoom Meeting (ซูมมิทติ้ง),
Google form (กูเกิ้ล ฟอร์ม), Messenger Group (แมสเซนเจอร์กรุ๊ป), มาประกอบกับการจัดการเรียนการ
สอนให้ทันสมัยทันต่อสถานการณ์ให้โลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น, Line (ไลน์), Facebook (เฟซบุ๊ก),
Microsoft Teams, Microsoft Teams, Google Meet, on Demand, แอพพลิเคชั่นออนไลน์อื่น เป็นต้น
5) ควรนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องคายืมภาษาบาลี - สันสกฤตในภาษาไทย โดยจัดการเรียนรู้
แบบ TGT ร่วมกับแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้กับนักเรียนหลาย ๆ โรงเรียน เพื่อขยายผลการวิจัยให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น
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